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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu proje, ülkemiz için en önemli milli üretim ve gelir kaynağı olan tarım ürünlerinin 

çiftçilerimizin depolarından çıkıp ihtiyaç sahiplerinin önüne gelene kadar ki süreçte en az 

kayıpla ve tazeliklerini daha uzun süre koruma amacına hizmet için oluşturulmuş bir 

çalışmadır. Her yıl tonlarca ürün henüz pazara gelemeden satılmayacak kadar bozulmakta, 

ezilmekte veya küflenmektedir. Tarım ürünlerinin ihracatı ve ülke içinde dağıtımının 

yapılmasından önce ürünler bir süre depolanmak zorunda kalmaktadır. Yapılan çalışmanın 

öncesinde bu depolama esnasında çürümeye neden olan etmenler incelenmiştir. Hastalık 

indükleyen mikroorganizmalar, örneğin Penicillium veya Alternaria tarafından salınan 

etilen tarafından tetiklenen hızlandırılmış olgunlaşma nedeniyle ürünün hasat sonrası 

ömrünün azalması,  ısı hasarı gibi bir çok fizyolojik yaralanma metaları ön plana 

çıkmaktadır [1, 2, 3]. 

Oksidasyon esnasında Benzen, NH3, CO2, Etanol gazlarının ürün üzerinde açığa çıkması 

meyve, sebzelerin olgunlaşması ve fazla olgunlaşma sonucunda çürüme oluşturmasına 

neden olmaktadır [4]. 

Literatürde depolarda çürümeyi engellemek adına geliştirilen çözüm çoğunlukla meyve ve 

sebzelere kimyasal uygulayarak olgunlaşmayı geciktirmektir[5]. Buna rağmen depolarda 

oluşan çürümeleri derinlemesine inceleyen, bu konu ile alakalı olarak depo sahiplerine veri 

sağlayan ve bu veriler ışığında iş zekâsı kullanılan herhangi bir çalışmaya rastlanamamıştır. 

 Türkiye’de henüz sofralara ulaşmadan israf edilen meyve ve sebzelerin sayısı 2011 yılı 

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Uluslararası Gıda İsrafı ve 

Politikaları Örgütü verilerine göre %53 olarak bilinmektedir[6]. Bu israfı güçlü bir şekilde 

engellemenin en önemli adımı Endüstri 4,0’a adapte olmaktır. Bu anlamda yapılan 

çalışmanın yenilikçilik, teknolojinin tarım alanında verimi arttırması ve tarımda israfın 

engellenmesi gibi konularda Türkiye’de ve dünyada önemli bir adım olacağı 

düşünülmektedir. 

Çalışma tek bir drone kullanılarak her türlü depo dizaynına adapte olabilecek esneklikte ve 

uygun maliyette olması ön plana alınarak geliştirilmiştir. Drone otonom çalışacak olup 

üzerindeki sensör ve termal kameralardan aldığı verileri işleyerek depo sahiplerine kolaylık 

sağlamaktadır. Depo içerisinde belirlenecek olan drone istasyonları drone un durup rahat 

bir şekilde termal kameradan görüntü almasını sağlamayı ve depo içerisinde takip edeceği 

lokasyonu belirlemesini kolaylaştıracaktır. Drone, üzerinde 3D yazıcıdan uygun maliyetle 

üretilmiş bir sensör kutusu bulunmaktadır. Bu sensör kutusu gerekli olan MQ135 Hava 

kalite sensörünü, DTH11 Sıcaklık ve Nem sensörünü, mlx69040 termal kamera ve bunların 

bağlı bulunduğu Adruino Uno R3 ve Respberry Pi3 B+ model istasyon bilgisayarlarını 

barındırmaktadır. Termal kamera verisi OpenCV Python3 teknolojisi ile işlenerek bölgede 

çürük tespitini yapmaktadır. Bu parçalardan alınan veriler IOT teknolojisi ile Firebase 

sunucularına aktarılmaktadır. Bu sunucular üzerinden geliştirmekte olduğumuz web ve 

mobil uygulamalarına veri aktarımı sağlanacaktır. Bu sayede depo sahibi anlık olarak 

depoda olan biteni rahatlıkla takip edebilecektir. Bununla birlikte depodan veriler alındıkça 

raporlamalar yapılacak ve verilere bakılarak depoda yerleşim kolaylığı sağlayacak verimi 

arttıracak iş zekâsı çözümleri sunulmaktadır. 
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2. Problem/Sorun: 

Depolarda sıkı istifleme sebebiyle bazı ürünlerin kontrol edilmesi bir hayli zor olmaktadır. 

Çiftçilerin, bozulma/çürüme süreçlerini takip edememesi ve fire veren ürün sayısının hızlı 

biçimde birbirine bulaştırarak artması tarımda büyük bir israfa yol açmaktadır. Hali hazırda 

kullanılan soğutucu gibi sistemlerin arızalanması, herhangi bir sebeple oluşan sıcaklık 

değişimi, ortamda belli bir oranda bulunması gereken nem ve gaz çeşitliliği oranındaki ani 

değişim gibi faktörler büyük maddi zararlara sebep olmaktadır. Depolada çıkabilecek 

sorunların depo sahipleri tarafından anlık takibi her zaman mümkün olamamaktadır. Bu 

sebeple genellikle depodaki ürünlerin %50’ye yakını bozulmadan genel bir çürüme 

olduğunun farkına varılamamaktadır. Bunun kontrolü yapılırken insan gücü yetersiz 

kalabilmektedir. 

3. Çözüm  

IOT teknolojisinden yararlanarak, bölgelere ayırdığımız depoda hangi ürünün nerede 

olduğunu ve ne zaman bozulmaya başladığını daha yakından takip ederek olan ve olması 

beklenen problemleri en kısa sürede ilgililere bildirmeyi hedeflemekteyiz. Bunu yaparken 

mobil ve web uygulamaları geliştirip kolay erişim imkânı sağlanmaktadır. Düzenli olarak 

aldığımız verilerle deponun optimum seviyede çalışması için veri madenciliği iş zekası 

çözümleri sunmaktadır. Örneğin hangi meyve sebzelerin hangi bölgelerde daha verimli 

kaldıklarını tespit eden çalışmalar ile depo alanını daha verimli kullanmak adına iş zekâsı 

hizmetleri sunmaktadır.  

4. Yöntem 

Şekil X’de bir operasyon süreci görselleştirilmiştir. Depo, sadece 1 drone ve bu drone a 

bağlı 1 sensör kutusu ile her yerin bilgisini alacak biçimde dağıtık istasyonlardan 

oluşmaktadır. Bu istasyonların sayısı depoların şekil ve büyüklüklerine göre 

düzenlenecektir. Dolayısıyla tek bir ekipman ile bütün deponun gerçek zamanlı ölçümü 

düşük maliyet ve yüksek performans ile başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. İstasyonlar, 

lokasyonları çizdirmek ve droneların görüntü almak için durup yükseleceği noktalar 

olmanın yanı sıra depoyu bölgelere ayırarak çürüme bulunan alanı kısıtlamak, depo 

sahibinin hangi bölgelerde çürüme artışı olduğunu net olarak tespit etmesini 

kolaylaştırmaktadır. Drone istasyonları üzerinde herhangi bir elektronik parça 

bulundurmaya ihtiyaç duymamaktadır. İstasyon bilgisi, istasyon bilgisayarları aracılığı ile 

tespit edilmektedir. Bu sayede ekstra maliyetlerin önüne geçilmiştir. Drone un istasyonda 

durmasının önemli bir nedeni de hareket halinde çekilen fotoğrafların kalitesiz çıkması 

ihtimaline karşı önlem almaktır.  Çözümlerimiz sadece depo içerisindeki çürükleri 

bulmakla kalmamakta bununla beraber depodan alınan verileri deponun daha verimli 

kullanılmasına olanak sağlamak için değerlendirmekte olan bir iş zekası uygulamasını da 

barındırmaktadır. Çalışma günümüzün en önemli 3 bilim dalı olan IOT, yapay zeka ve veri 

bilimi alanlarını kullanırken ülkemizin gelişimini destekleyici ve tarımda israfın önüne 

geçen akıllı depolar yapmayı hedeflemektedir. 

 

 

 

.  
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Şekil 1. Örnek operasyon süreci 

 

Şekil 1’ de operasyon sürecinin detayları verilmiştir. Şekil 2.’ten anlaşılacağı üzere drone 

üzerindeki sensör kutusu bütün elektronik aksanı barındırmaktadır. İstasyon bilgisayarları 

birbirlerine I2C iletişim protokolü ile seri biçimde bağlı bulunmaktadırlar.  Arduino Uno 

model bilgisayar CO2, etanol, NH3, benzen, sıcaklık, nem verilerini sensörlerden 

almaktadır. RaspberryPi 3B+ model istasyon bilgisayarı ise hem Arduino Uno R3’ ten 

aldığı verileri sunucuya taşımak ile hemde drone üzerinde bulunan termal kameradan aldığı 

veriyi OpenCV Python 3 teknolojisiyle işleyerek anlık olarak firebase sunucularına 

aktarmaktadır. Çalışmada firebase sunucusu tercih edilmesinin en önemli nedeni raspberry 

pi tarafında verileri web ve mobil ortama aktarırken ekstra rest api veya soket programlama 

maliyetinden kaçınmaktır. Firebase sunucuları mobil application ve web applicationları 

hali hazırda kendi rest apisi ile besleyebilmektedir. Bu sayede depo sahibi istediğinde 

depoya gitmeden kolayca depoda olan biteni inceleyebilecek, çürüme olması durumunda 

önceden haberdar olabilecektir. Alınan önlemlerin büyük oranda Türkiye'de tarım israfı 

problemine çözüm olmasının yanı sıra depo sahibi elindeki verilerin analizini 

yapabilmektedir.  Bu analizler, depolar için daha verimli kasa dizilim önerileri, hangi 

ürünlerin deponun hangi alanında konuşlanmasının verimi arttıracağını içeren sürekli 

gelişime açık yapay zekâ-veri madenciliği uygulamalarından bir veya bir kaçıdır. 

 
Şekil 2. Örnek operasyon sürecinin detayları. (Videolu anlatım için tıklayın) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kMxM4IymcD4&feature=youtu.be
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a. Elektronik ve Haberleşme:  

Projenin elektronik aşaması 2 farklı istasyon bilgisayarı üzerinden yürütülmektedir. 

Bunlardan ilki Arduino Uno R3 model mikrodenetleyici ikincisi ise Raspberry Pi 3 B+ 

mikro denetleyici olarak belirlenmiştir. Bütün adımların daha güçlü tek bir mikro 

denetleyici ile yapılmamış olmasının nedeni fiyat performans ilişkisidir. Yapılan testler 

sonucunda Raspberry Pi 3 B+ mikrodenetleyici sunucuya anlık veri girişi yapıp aynı 

zamanda görüntü işleyebilmektedir. Fakat diğer sensölerin yükünü de eklediğimizde hem 

güç kaynağı konusunda sorun yaşamakta hem de sürecin verimi düşürmüş olmaktadır. Bu 

sebepler ile en uygun operasyonun Arduinodan sensör verilerini almak, Raspberry pi dan 

ise görüntü işleme ve veri aktarımını yapmak, bununla beraber ayrı güç kaynakları 

üzerinden beslenmelerini sağlamak olduğuna karar verilmiştir. Güç kaynaklarının Lipo 

Piller ile sağlanmasının drone'a daha az ağırlık olacağı düşünülmektedir. Şekil X’ de 

arduinodan okunan sensör verilerinin tepkileri gözlenmektedir. Arduino ile alakalı 

testlerimizi pandemi dönemi stokların azalması gibi durumlar sebebiyle fiziksel olarak 

yapılamasa da pandemi durumunu fırsata çevirerek online kaynaklardan yararlanılmıştır. 

Şekil 3’ de Tinkercad te online çizdiğimiz elektronik düzenek görülmektedir. 6 aşamalı 

elektronik operasyon simülasyonu ile sensör testleri başarıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

 
Şekil 3. Örnek elektronik operasyon süreci 

 

Drone üzerinde bulunan elektronik aksanlar Tablo 1’te detaylı olarak verilmektedir. 

 

Tablo 1. Operasyon esnasında kullanılan elektronik parçalar ve açıklamaları. 

Malzeme Açıklama 

DH11 Sıcaklık ve 

Nem Sensörü 

Drone istasyonlar arasında gezerken kasa bölgelerinin sıcaklık ve nem bilgilerini 

kaydetmektedir. 

MQ-135 Hava 

Kalitesi Ölçüm 

Modülü 

Drone istasyon bölgelerini gezerken NH3, Etanol, Benzen,CO2 miktarını 

ölçmektedir.  

Termal Kamera Çürüme oluşumunu tespit etmek için kullanılacaktır. 

Arduino Uno R3 DH11 ve MQ135 sensöründen aldığı değerlerin kontrolünü yapmakta ve bu 

değerleri Raspberry Pi a göndermektedir. 

Raspberry Pi 3B+ Termal Kameradan gelen veriyi OpenCV Python ile işleyerek çürük bölge 

analizini yapmakta ve Arduinodan gelen veriler ile işlediği görüntü verisinin 

sonuçlarını Firebase sunucusuna göndermektedir. 

USB Wifi Modülü Raspberry Pi’ın verileri internet ortamına aktarabilmesini sağlamaktadır. 
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b. Görüntü İşleme:  

Çürük kasaların bulunduğu bölgelerden yayılan gazların, termal kameralarla tespit 

edilebileceğine dair tezimizi kanıtlamak ve aynı zamanda deponun hangi bölgesinde ne 

kadarlık bir çürüme oluşmaya başladığının analizini yapmak amacıyla, çürük meyveler ve 

elde bulunan bir termal kamera ile testler gerçekleştirilmiştir. Test için bozuk bir domates 

kullanılmıştır. Şekil 5.’de verilen görsel test programından aldığımız görseldir. Görselin 

orjinali ise Şekil.4’de verilmiştir. Burada mor ile gösterilmekte olan kısımlar domatesin 

çürük kısımları olup programda çürük kısımları tespit ederek kaç piksel alan kapladığını 

hesaplatmaktayız. Drone ile yapacağımız deneme uçuşlarında, drone sabit bir mesafede 

otonom olarak uçuş yapacağından aradaki mesafeye göre piksel sayısını oranlayarak 

programda kaç cm’ye tekabül ettiği belirlenmekte ve kullanıcılara piksel değil cm 

cinsinden bilgilendirme yapılmaktadır. 

 

                  
Şekil 4. FLIR Termal kameradan           Şekil 5. Test programından sonucu 

alınmış çürük domates görüntüsü.          alınmış çürük domates görüntüsü. 

 

Termal kamera görüntüleri her kamera için farklı olabilmektedir. Bu sebeple sadece bir 

rengi algılamak ve bu renge göre çürük tespiti yapılmasından ziyade, çürüğün tespit 

edilmesi üzerine ar-ge çalışmaları devam etmektedir. Bunu daha iyi göstermek adına 

yapılmış olan diğer bir termal kameradan çürük tespiti örneği de Şekil 6.’da görülmektedir. 

Çürük olan bölge kare içerisine alınacak olup ne kadarlık bir alanı kapladığı belirlenecek 

ve görseldeki renk baskınlığı özelliğine bakılarak yaklaşık ne kadar bir sıcaklıkta 

olabileceğine dair tahmin algoritması geliştirilmektedir. 

 

 
Şekil 6. Test programından sonucu alınmış çürük elmanın analiz görüntüsü. 

 

c. IOT ile Veri Aktarımı ve Sunucu: 

 Elektronik sistemlerden gelen sensör ve görüntü analiz verilerinin kullanıcı ile etkileşimi 

IOT(Nesnelerin İnterneti) teknolojisi yardımı ile sağlanmaktadır. Bu teknolojinin 

kullanılması şu şekilde kurgulanmıştır: 
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1. Raspberry Pi’ın üzerinde bulunacak olan WiFi USB ile internete bağlı durumda 

olmaktadır.  

2. İnternete bağlı olan istasyon bilgisayarı verileri Firebase sunucularına aktarılmaktadır.  

3. Firebase sunucusundan çekilen veri HTTP protokolü üzerinden Web sitesindeki 

grafiklerde Şekil 7. ve Şekil 8’de verildiği gibi görüntülenmektir.  

4. Firebase sunucusundan çekilen veri Android uygulamadan takip edilebilmeketedir. 

Şekil 9.’da yazılan mobil uygulamanın giriş ekranı Şekil 10.’da ise analiz ekranı örneği 

görüntülenmektedir. 

 
Şekil 7. Örnek web uygulama sayfası. 

 

 
Şekil 8. Örnek web uygulama sayfası. 

 

Verilmiş olan görseller yapılan test denemeleri için elektronik test verileri sanal olarak 

Firebase’e yüklenmiş ve sunucudan veri çekip sunucuya veri gönderim testleri başarılı bir 

şekilde gerçekleştirilmiştir. Normalleşme sürecine girmeye başladığımız bu dönemlerde 

elektronik malzemeler temin edildiğinde gerçek veriler ile gerçek bir uygulama hazırlamak 

için temel çatı oluşturulmuştur. Hem web ortamının hem mobil ortamının tercih 

edilmesinin sebebi platform farkı gözetmeksizin depo sahibine rahat takip imkânı 

sağlamaktır. Bu sayede çok geç olmadan müdahale edilebilecek ve tarımda israfın en 

önemli unsuru olan daha depolarda başlayan çürüme problemine çözüm olacaktır. 

                                            
    Şekil 9. Mobil uygulama giriş sayfası.     Şekil 10. mobil uygulama analiz sayfası. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz piyasadaki diğer depo sistemlerin aksine sadece sıcaklığı ve nemi sabit tutmakla 

kalmayıp, depolanan ürünlerin bozulma durumunu da kontrol edip uyarı vermekte ve bu 
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veri istatistikleri tutulmaktadır. Ayrıca geliştirilen sistem depo kontrolü haricinde yapay 

zeka teknolojisi ile depo içi veri analizi yaparak hangi ürünlerin nerede ve ne kadar süre ile 

depolanabileceğini önermektedir. Dolayısıyla proje, sadece bir kontrol sistemi olarak 

kalmayıp; aynı zamanda uzaktan kontrol sağlayan, uyaran ve öneri veren bir asistan 

niteliğindedir. Bu bilgiler ışığında projenin yenilikçi yönleri 6 madde ile özetlenebilir. 

1. Tarım depolarında ilk defa drone teknolojisi kullanılmıştır.  

2. Tarım depolarındaki verilerin IOT teknolojisi ile bilgi aktarımı ilk defa yapılmıştır.  

3.  Tarım depolarındaki yerleşime veriler ışığında bilimsel çözümler ilk defa bu proje ile 

sağlanmaktadır.  

4. Proje esnek olduğundan dolayı deponun şekli ya da büyüklüğüne bakılmaksızın destek 

sağlanabilmektedir.  

5. Görüntü işleme teknolojisi ile ilk defa karanlık depolarda çürük tespiti yapılmıştır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projenin uygulanabilirliğindeki temel amaç, günümüz teknolojileriyle tarım alanında 

oluşan eksikliklerinin giderilmesidir. Projemizin temel yapı taşı, kullanılan teknolojik 

ürünlerin geliştirilebilir ve güncellenebilir olmasıdır. Projenin kullanıcının gereksinimini 

karşılayıp karşılamadığı hakkındaki araştırmalarımızın sonucunda bu alanda kullanılan 

cihazların tek düzeyde işlev görmesi, kontrol mekanizmasının insanlar tarafından yapılması 

ve sık denetlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Kullanılan cihazların kontrollerinin sık 

yapılamaması ve oluşan sistem hatasının zamanında fark edilememesi sonucunda ortaya 

çıkan maddi hasarların önüne geçebilmek için meyve ve sebze depolarını her açıdan 

kontrol edebilecek bir sistem sunulmaktadır. Sistemin farklı sensör ve kameralarla, farklı 

ölçümleri algılayıp, yorumlayan ve istenmeyen durumlar karşısında tepki veren yapısı 

kullanıcıya güven sağlamaktadır. Bu bağlamda uygulanması konusunda drone un uçuş 

güzergâhı belirlenerek sağlanacak güvenlik önlemleri sonrasında uygulanamaması için bir 

sebep kalmamaktadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 2. Proje Zaman Planlaması 

 

Yapılacak Adımlar Tarih Aralıkları

Elektronik materyallerin tamamlanması 8.06.2020-20.06.2020

Sensorlerin fiziksel olarak test edilmesi 13.06.2020-21.06.2020

Arduino ile raspberry  arasındaki iletişimin test edilmesi 20.06.2020-27.06.2020

Raspberry ile görüntü işlemenin test edilmesi 27.06.2020-3.07.2020

Raspberry nin firebase ile bağlantılarının test edilmesi 03.07.2020 -09.07.2020

Firebase e kaydedilen anlık verinin web ortamında test edilmesi 09.07.2020-16.07.2020

Mobil yazılımın tamamlanması 16.07.2020-26.07.2020

Mobil yazılımın test edilmesi 26.07.2020-30.07.2020

Mobil tarafında firebase den sensor verilerinin anlık alınmasının sağlanması 31.07.2020 -07.08.2020

Drone temin edilmesi 07.08.2020-13.08.2020

Bütün aksanın içinde bulunacağı sensor kutusunun tasarlanması cikartilmasi 13.08.2020-21.08.2020

Drone ile test edilecek deponun bulunması anlaşma yapılması 21.08.2020-26.08.2020

Depoda sistemin test edilmesi 26.08.2020-31.08.2020

Geriye yönelik unit testlerin yapılması 01.09.2020- 20 .09.2020
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Tablo 3. Maliyet Tablosu 

 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi meyve ve sebzeleri satılması için depolarda saklayan çiftçiler; 

(kendi ürününü hasat etmiş olan çiftçiler ya da başka bir çiftçiden almış olan satıcılar.) ve 

uzun süre korunması için veya satışı için bekleten (meyve ve sebzeleri çiftçiden almış 

soğuk hava depolarında muhafaza eden) hal sahipleridir. Bu proje tasarlanırken sadece 

sabit bir alana bağlı olmayarak, her türlü alanda meyve ve sebze saklanabilecek alanlar için 

tasarlanmıştır. Proje büyüyüp geliştiği süreç içinde farklı kullanım alanları ve farklı hedef 

kitlelere ulaşa bilmektedir. 

 

9. Riskler 

Tablo 4. Riskler ve risklere karşı önlemler

 

Riskler B- Planı 

Olası bir internet kesintisi

internet kesintisini gelen 503 hata kodu ile anlamış olacağız. Bu hata kodu alındığında veriler 

raspberry içindeki microSD karta kaydedilecek olup veri kaybı önlenecektir.

Bilgisayar istasyonunun zarar görmesi

Her istasyon bilgisayarına diğer bilgisayar istasyonuna ping atacak scriptler yerleştirilerek

bilgisayarların birbirlerini kontrol etmesi sağlanacaktır. Olası iletişim kopukluğunda uyarı  
Drone’un rotadan şaşması (balance

değerinin bozulmasından, ESC’lerin farklı 

şiddette akım vermesi, bir veya birden çok

pervanenin zarar görmesi)

Drone a gömülü bulunan gps modülü ile istasyonlarımız belirlenmiş halde olacaktır bu sayede

olası bir yoldan çıkma senaryosunda uzaktan vereceğimiz GPS konumu ile drone un rotasına 

dönmesi sağlanacaktır.

Drone’un kaliteli çekim yapamaması

Çürük tespiti yapılana kadar çekimin tekrar edilmesi sağlanarak kalitesiz çekim yapılmasının

önüne geçilmesi sağlanacaktır.

Sensörleden birinin bozulması

Sensörlerden birinin bozulmasının tespiti firebase e gelen değerin null olmasından

belirlenecektir. Bu tarz bir durumda hatanın çözülmesi için destek maili bizim tarafımıza 

Drone’un ısınıp sensör değerlerini etkilemesi

Bu risk her zaman vardır. Bunu engellemek adına sektörde de sıklıkla kullanılan bir yöntem

olarak sensör kutusu ile drone arasına strafor çekilecektir.

Drone un pilinin bitmesi ihtimali

Drone un bataryası kontrol edilebilmektedir bu kontrolü kendi sunucularımıza taşıyarak belirli

bir sınırın altına düştüğünde uyarı vererek operasyon esnasında pilin tükenmesi ihtimali 0'a 

Sensörlerden yanlış değer gelmesi ihtimali :

Sensörlerden gelebilecek değerler test esnasında belirlenerek belirlenen sınırların altında veya

üstünde gelen anlamsız veri durumunda sisteme uyarı verilecektir.
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Tablo 5. Olasılık ve etki matrisi 
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 Düşük Orta Yüksek 

 

 

Düşük 

Drone’un ısınıp 

sensör değerlerini 

etkilemesi 

Bilgisayar 

istasyonunun zarar 

görmesi 

Drone un pilinin bitmesi 

ihtimali 

 

 

Orta 

Drone’un rotadan 

şaşması 

Sensörleden birinin 

bozulması 

İkinci bilgisayar istasyonunun 

zarar görmesi 

 

 

Yüksek 

Sensörlerden yanlış 

değer gelmesi 

ihtimali 

Drone’un kaliteli 

çekim yapamaması 

 

 

Olası bir internet    kesintisi 

Etki 

O
la

sı
lı

k
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